
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2023-02-22 

 
  

Pensionärsrådet   
 
Tid och plats 10:00–13:55, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar. Lokal Odlingen   
Beslutande 
 

Lena Granath (V), ordförande 
Ingemar Tovesson (PRO), vice ordförande 
Agne Hansson (SPF), vice ordförande 
Malin Sjölander (M) 
Claus Zaar (SD) 
Cecilia Hammar (S) 
Mattias Adolfson (S), ersättare för Martina Aronsson (S) 
Karin Helmersson (C), ersättare för Bengt Thörnblad (C) 
Carl-Wiktor Svensson (KD), ersättare för Jimmy Loord (KD) 
Ann-Margret Sjöstrand (PRO) 
Runa Liedén Karlsson (SPF) 
Lars Hamrin (SPF) 
Birgit Åberg (SKPF) 
 
 

Närvarande ersättare Curt Gustafsson (SD) 
Peter Wretlund (S) 

Tjänstepersoner Linus Öjebrink Åsberg, kommunikatör 
John Wernberg, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 1–9  

 
  

Ordförande Lena Granath (V)  

 
  

Justerare Ingemar Tovesson (PRO) Agne Hansson (SPF)  
  
Sekreterare John Wernberg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-22 

 
 

 
Pensionärsrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 1   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Pensionärsrådet godkänner föredragningslistan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-22 

 
 

 
Pensionärsrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 2   

Val av justerare 

Beslut 
Pensionärsrådet utser Ingemar Tovesson (PRO) och Agne Hansson (SPF) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-22 

 
 

 
Pensionärsrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 3   

Val av presidium 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen, om äldreorganisationernas val av 
vice ordföranden där Ingemar Tovesson (PRO) och Agne Hansson (SPF) ska 
ingå i pensionärsrådets presidium tillsammans med pensionärsrådets 
ordförande, till protokollet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-22 

 
 

 
Pensionärsrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 4   

Presentation av rådet - förväntningar m.m. 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar presentationen av ledamöterna till protokollet. 

Bakgrund 
Ledamöterna i pensionärsrådet presenterar sig själva och redovisar vilka 
förväntningar de har på pensionärsrådets sammanträden. Ledamöternas 
förväntningar är bland annat att pensionärsrådet gemensamt ska belysa 
frågor som är aktuella för äldreorganisationerna och att pensionärsrådet ska 
vara ett viktigt forum för en dialog gällande de äldre. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-22 

 
 

 
Pensionärsrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 5   

Information om pensionärsrådet - reglemente, budget, 
ersättning för ledamöterna 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen om reglementet, budget och ersättning 
för ledamöterna till protokollet. 

Bakgrund 
Pensionärsrådets reglemente, budget och ersättning för ledamöterna 
redovisas. 
Mötestid för sammanträden under mandatperioden fastställs till kl. 10:00- 
14:00. 
Redovisning av majoritetens respektive oppositionen budget ska redovisas 
för äldreorganisationerna och formerna för redovisning av budget kommer 
att diskuteras av presidiet. 
Följande teman diskuteras: 

• Teknik och hjälpmedel samt digitalisering 

• Äldreorganisationernas valprogram 

• Kulturfrågor 

• Utveckling och infrastruktur 

• Läkemedelsförsörjning och läkemedelsgenomgång 

• Kollektivtrafik, trafikförsörjningsprogrammet och aktuellt från 
Kalmar länstrafik 

• Bredbandsutbyggnad och digitalt utanförskap 

• Aktuellt från äldresamordnaren 

• Omställningen till nära vård 

• Vårdplanering och hemgång 
Presidiet bereder teman vid presidiemöten inför kommande sammanträden. 
--- 

Föredragande 
Lena Granath (V), ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-22 

 
 

 
Pensionärsrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 6   

Aktuellt från Kalmar länstrafik 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Kalmar länstrafiks uppdrag är att erbjuda resor som underlättar och berikar 
människors liv och utvecklar Kalmars region. Visionen är att 
kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt och naturligt alternativ och resenären 
ska känna trygghet under hela resan. 
Kalmar länstrafik ansvarar för regionbussar, stadsbussar, närtrafik, 
Öresundståg, Krösatåg, serviceresor och skärgårdstrafik i länet.  
Trafiken är uppdelad i allmän kollektivtrafik och särskilda transporter. 
Kalmar länstrafik planerar och bedriver skoltrafik i samtliga kommuner i 
länet förutom i Vimmerby.  
Sjukresor delas upp i följande tre delar: 

• Sjukresor med allmän kollektivtrafik 

• Sjukresor i ett specialfordon 

• Kombinerad resa med sjukresa i allmän kollektivtrafik och sjukresa 
ett specialfordon 

Färdtjänst finns till för dem som på grund av funktionsnedsättning har 
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och/eller resa med 
allmän kollektivtrafik. Riksfärdtjänst finns till för de personer som vill resa 
utanför den egna kommunen på grund av varaktig funktionsnedsättning. Ett 
särskilt tillstånd krävs och Kalmar länstrafik ansvarar för att utreda vem som 
har rätt att nyttja färdtjänst och riksfärdtjänst. 
--- 

Föredragande 
Linus Öjebrink Åsberg, kommunikatör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-22 

 
 

 
Pensionärsrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 7   

Aktuella politiska frågor 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Aktuella politiska frågor redovisas för pensionärsrådet om ekonomi och 
budget för Region Kalmar län. Tillgänglighet och vårdköer är en prioriterad 
fråga. 
Resultaten från den årliga patientenkäten redovisas för primärvården med 
goda resultat jämfört med rikets genomsnitt.  
Arbetet med omställning till nära vård redovisas där utmaningen i framtiden 
är att färre ska försörja fler med förändrade behov och förväntningar. Målet 
är att nå en god och jämlik hälsa och att vara en attraktiv arbetsplats för 
kompetensförsörjningen. Det finns i dag pågående projekt med 
omställningen där man jobbar proaktivt och målinriktat för de patienter som 
upptar en stor del av vårdens resurser. Även projekten Äster, Oskar och 
Högsby hälsocentral presenteras med projektens syfte, mål och målgrupper. 
Det finns ett nätverk för demenssjuksköterskor i region och kommun som 
träffas regelbundet för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vid vissa träffar 
inbjuds även andra professioner som biståndshandläggare, fysioterapeuter 
och arbetsterapeuter. 
Det pågår ett inskrivningsprojekt i kommunal hälso- och sjukvård där målet 
är att verka för en god och nära vård. Syftet med projektet är att alla 
inskrivningar ska genomföras med en gemensam metodik. 
Region Kalmar län genomför utbildning i palliativvård för kommunernas 
personal som ett led i att kvalitetssäkra en jämlik vård i Kalmar län. Det är 
medarbetare inom vård och omsorg som erbjuds utbildning. 
I Kalmar och Mörbylånga kommun har ett pilotprojekt för preventiva 
hembesök avslutats där målgruppen var 79 åringar utan hemtjänst eller 
hemsjukvård. Linnéuniversitetet har utvärderat projektet och finner att det är 
en bra modell för förebyggande arbete och det kommer att tillsättas en 
arbetsgrupp för att se hur en modell för implementering kan skapas. 
Under 2022 genomfördes studiecirklar digitalt om äldre och psykisk ohälsa 
med fyra träffar under våren och fyra träffar under hösten och nu fortsätter 
utbildningen som webbutbildning. 
Den 9 november 2023 genomförs en inspirationsdag på Forum Oskarshamn 
med en föreläsning på temat ”Det blir så mycket bättre för äldre i Kalmar 
län”. 
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Region Kalmar län 
Datum 
2023-02-22 

 
 

 

 

--- 

Föredragande 
Mattias Adolfson (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-22 

 
 

 
Pensionärsrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 8   

Aktuellt från äldreorganisationerna 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Äldreorganisationerna informerar om aktuellt från sina verksamheter. 

• Ingemar Tovessson informerar om PRO:s verksamhet och nuvarande 
fokus ligger på det kommande årsmötet i mars. Årets aktiviteter är i 
gång men antal deltagare når inte riktigt upp i det antal som var med 
innan pandemin. Framöver planeras det för både medlemsresor och 
studiecirklar. PRO har även ett projekt som finansieras av allmänna 
arvsfonden som ett komplement till 1177.se. 

• Agne Hansson informerar om SPF:s verksamhet med kommande 
årsmöte och distriktsstämma i mars. Under hösten 2022 genomfördes 
en medlemskampanj som har givit positiva resultat. Verksamheten 
planerar för medlemsaktiviteter, studiecirklar, besök på äldreboenden 
och medlemsresor. Det finns även fokus på digitalt utanförskap och 
ensamhet för de äldre. Under pandemin har medlemmar i orten 
Bockara skapat kontaktgrupper där varje styrelsemedlem lokalt var 
kontaktperson för en mindre grupp medlemmar för att samordna 
information med mera. 

• Birgit Åberg informerar om SKPF:s verksamhet och ett årsmöte har 
nyligen genomförts där det var stor uppslutning bland medlemmarna. 
Det planeras för resor under våren och under sommaren kommer 
organisationen att vid ett tillfälle bjuda på kaffe för de medlemmar 
som upplever ensamhet. Behovet att delta socialt har ökat efter 
pandemin och organisationen har därför genomfört utbildningar om 
att bryta den ofrivilliga ensamheten för de äldre. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-22 

 
 

 
Pensionärsrådet 
 

 
 

 
 

 

§ 9   

Nästa sammanträde 

Beslut 
Pensionärsrådet noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Pensionärsrådets nästa sammanträde är onsdag den 3 maj kl. 10:00–14:00. 
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Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Lena Granath (V)
TITEL: Ordförande
DATUM & TID: 2023-03-08 10:54:51 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46702364536)
IDENTIFIKATIONS-ID: 4a82a63c18f1440aacfbec97e64eba4d

NAMN: John Wernberg
TITEL, ORGANISATION: Regionsekreterare, Region Kalmar län
DATUM & TID: 2023-03-08 10:57:04 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46724627946)
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NAMN: Agne Hansson (SPF)
TITEL: Justerare
DATUM & TID: 2023-03-08 12:16:50 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706710359)
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